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ANOTACE BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 
 
 

Práce se zabývá problematikou preventivnosti a systému údržby provozu 
dopravních pásů, popisuje stav a systémy údržby, které se v provozech používají. Na 
základě této analýzy navrhuje systém údržby podle skutečného stavu zařízení. V práci je 
zdůrazněn význam zavedení systému evidence dopravních pásů a spojů a zavedení 
diagnostických metod poškozeni dopravních pásů a diagnostika opotřebení krycích vrstev. 
V závěru jsou popsány výsledky diagnostiky pásů v provozních podmínkách na 
konkrétních příkladech. 
 
Klíčová slova: dopravní pás, systém údržby, diagnostické metody 
 
 

BACHELOR’S WORK ANNOTATION 
 

This work is focused on prevention and maintenance system problematic of 
conveyor belting, it describes level and maintenance systems, which are used in operations. 
Based on this analysis, we propose the maintenance system according to the actual 
equipment condition. There is highlighted the importance of implementation of the system 
gathering data about conveyor belting and its splices and implementation of the diagnostic 
methods for belting damage and rubber covers wear. In the conclusion there are described 
actual results of the belt diagnostics under operation conditions on selected examples. 
 
Key words: conveyor belt, maintenance system, diagnostic methods 
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1 Úvod do dané problematiky 
 
1.1 Základní požadavky kladené na údržbu DP a jejich spojů 

 
      Základním požadavkem na údržbu DP a jejich spojů je dosažení vysoké provozní 
spolehlivosti, která vyplývá z toho, že opravy DP nebo jejich spojů jsou vysoce časově 
náročné operace, které mají za následek vyřazení pásového dopravníku nebo celého 
technologického celku na mnoho hodin a ve složitých případech i několik dnů. Je zřejmé 
že, havárie DP a jejich spojů mohou  provozovateli PD způsobit řádově sta tisícové ztráty. 
Proto je ekonomicky velmi efektivní zavést systém údržby DP, který haváriím předchází.  
      Při opravách DP a jejich spojů, lze časové ztráty minimalizovat nejen systémem 
údržby, který je provozovatelem zaveden, ale také tím, jaké použijeme technologie a 
opravné materiály. Spolehlivost a poruchovost DP lze také  ovlivnit  volbou typu a 
provedení DP. Na povrchových dolech s dálkovou pásovou dopravou a i v jiných 
provozech s vysokými nároky na spolehliv ost dopravních pásů se obvykle používají 
dopravní  pásy hladké pro všeobecné použití s polyamidovými textilními vložkami  typ   
P 1000 až P 2000 s krycími vrstvami  6 + 3  nebo 8 + 4 mm kategorie A nebo AA.  Závěry 
a doporučení vyplývající z této práce jsou platné hlavně pro výše uvedené dopravní pásy. 
 

1.1.1 Vysoká odolnost DP proti poškození nosné kostry 
 

      Pro pádové výšky v přesypech větší než 2 m, rychlosti přepravovaného materiálu větší 
než 3 m/s a materiál, jehož kusovitost může být často větší než 40 cm, musí mít dopravní 
pás velmi vysokou odolnost proti průrazům a podélným rozříznutím. Technické parametry 
dopravních pásů [ 5 ], které jsou dány ČSN 26 03 81 Dopravní pásy s textilní kostrou na 
všeobecné použití a ČSN 26 03 78 Dopravní pásy s textilní kostrou základní ustanovení, 
ani obdobné zahraniční normy nebo katalogy výrobců dopravních pásů nedefinují tyto 
vlastnosti dopravních pásů. Provozovatelé dálkové a technologické pásové dopravy pak 
obvykle využívají dlouholeté provozní zkušenosti při volbě typu a provedení pásů. Obecně 
lze konstatovat, že odolnost dopravních pásů proti průrazům a podélným rozříznutím či 
jiným poškozením textilní kostry roste s pevností kostry, s počtem vložek a tloušťkou 
zejména horní krycí vrstvy.  Existují i speciální dopravní pásy, jejichž odolnost proti 
průrazům a podélným rozříznutím je velmi vysoká, ale tyto pásy mají vysokou pořizovací 
cenu a složitější technologii spojování, takže se prakticky nikde v České republice na 
dolech nepoužívají. 
 

1.1.2 Vysoká životnost DP 
 

      Periodické působení dopadajícího a přepravovaného materiálu i periodický kontakt 
s rotujícími a pevnými díly dopravníku mají za následek v daných provozních podmínkách 
charakteristický profil opotřebení horní i dolní krycí vrstvy.  Z profilu opotřebení horní i 
dolní krycí vrstvy lze často dokázat, které příčiny opotřebení jsou hlavní, a které jsou 
vedlejší. V mnoha případech hlavní příčina opotřebení krycích vrstev dopravních pásů 
několikanásobně převyšuje ostatní vlivy a řešení problému životnosti dopravních pásů se 
pak velmi zjednodušuje. K odstraňování negativních vlivů na životnost DP  slouží 
diagnostika opotřebení HKV a DKV a pravidelné vizuální kontroly.   
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Definice základních pojmů 

Matematický model životnosti dopravních pásů [ 3 ]. 
 

• T - životnost dopravních pásů, ( h ) doba provozu dopravního pásu T, po které 
dojde k opotřebení pryžových krycích vrstev nebo k poškození konstrukce 
dopravního pásu v takovém rozsahu, že další provoz  je z technického nebo 
ekonomického hlediska nemožný.  

• t - provozní doba dopravního pásu ( h )  
• W - rychlost opotřebení pryžových krycích vrstev ( mm / 100 000 cyklů ) 

  
V daném místě profilu dopravního pásu vyjadřuje opotřebení pryžové krycí vrstvy  poté, 
co dopravní pás vykoná 100 000 cyklů. Ve vztahu k životnosti dopravního pásu se obvykle 
počítá s hodnotami této veličiny v místě maximálního opotřebení. 
 
L ……… délka  dopravního pásu …………….. ( m )  
Celková délku dopravního pásu včetně napínání.  
v ………… rychlost dopravního pásu ……….  ( m / s ) 
s ………… opotřebení pryžové krycí vrstvy …  ( mm ) 
Hodnota této veličiny se vztahuje pouze k hodnocenému místu. 
S ………… tloušťka  pryžové krycí vrstvy nového pásu. 
Pro výše uvedené veličiny platí následující  matematické rovnice. 
 
Matematické rovnice 

                 v  .  t  .  3 600                                                        L  .   100 000 
    s  =  ------------------------  .  W                                W  =  --------------------------   .  s 
                 L  .   100 000                                                        v  .  t  .  3 600 
 
 
                s  .  L  .   100 000                                                 S  .  L  .   100 000  
    t  =  ----------------------------                                     T  =  ------------------------------ 
                 W  .  v  .  3 600                                                       W  .  v  .  3 600 
 

 
 
Hlavní  parametry  životnosti  dopravního  pásu 

 
      Z výše uvedených  matematických  vzorců je zřejmé, že životnost dopravních pásů je 
přímo úměrná tloušťce pryžové krycí vrstvy a jeho  délce.  Naopak je nepřímo úměrná  
rychlosti pásu  a  rychlosti  opotřebení v daných provozních podmínkách.  Tloušťka 
pryžové  krycí  vrstvy  S ( mm ), rychlost  v  ( m / s )  a  délka  L ( m ) jsou  hlavní  
parametry, které rozhodují o výsledné životnosti dopravního pásu. Zdánlivě jednoduchý 
matematický vztah mezi životností dopravního pásu a jeho délkou se silně komplikuje 
rychlostí opotřebení pryžových krycích vrstev  W,  neboť  tato veličina není konstantní. 
Rychlost opotřebení pryžových krycích vrstev W se může měnit v čase a může složitě 
záviset na délce pásu.  Životnost pásu pak neporoste lineárně s délkou pásu!!!  
      Hlavním  vlivům na opotřebení krycích vrstev pak odpovídá i charakteristický profil. 
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Vedlejší parametry životnosti dopravního pásu 
                                                               

      Problém stanovení normy životnosti dopravního pásu lze vyřešit pouze tehdy, pokud 
umíme stanovit závislost rychlosti opotřebení pryžových krycích vrstev W na konkrétních 
provozních podmínkách.  Ukazuje se, že nejlepším řešením je vycházet z údajů získaných 
provozní praxí na pásech různé délky ve srovnatelných provozních podmínkách současně s 
dlouholetým vyhodnocováním údajů získaných v rozdílných provozních podmínkách,  tj.  
srovnáváním s výsledky získanými u zcela rozdílných provozovatelů pásové dopravy. Na 
základě dlouholetého   sledování  životnosti dopravních  pásů  lze konstatovat,  že 
nejdůležitější parametry,  které  ovlivňují  rychlosti  opotřebení   krycích   vrstev   
dopravních  pásů  W  ( mm  / 100 000 cyklů )  lze rozdělit do dvou skupin : 

 
Primární parametry 

 
Rychlost opotřebení horní krycí vrstvy závisí zejména na následujících 

parametrech:  
 

• Kategorie  pryžových  krycích  vrstev  -  odolnost  proti  opotřebení  pryžových  
krycích  vrstev závisí nejen na jejich fyzikálně-mechanických vlastnostech, ale i na 
vlastnostech přepravovaného materiálu a na mechanizmu opotřebení. 
 

• Kusovitost  a  abrazivita  přepravovaného  materiálu - tyto  parametry  se spolu  
s konstrukcí  přesypu  jeví  jako  nejdůležitější  a  mohou  být  často  výrobci  
pásových  dopravníků  i  jejich  provozovateli  velmi  podceněny. 
 

• Pádová výška ,  konstrukce  přesypu  a  dopadového  místa - Tyto  parametry  jsou  
velmi  důležitá  hlavně pro  kusovitý  a  tvrdý  materiál  jako  je například  čedič,  
žula,  rudy  atd. 

 
Sekundární parametry 
 

Kromě přepravovaného materiálu mohou na opotřebení krycích vrstev dopravních 
pásů působit i další negativní vlivy. 
 

• Těsnění přesypu - V některých provozech  je  kladen  velký  důraz  na  těsnění  
přesypu,  které  brání úniku  jemných  částic  přepravovaného  materiálu  do  okolí.  
Velmi záleží  na  vlastním  konstrukčním  provedení,  na  použitých  materiálech  i  
na  práci  údržby  při  kontrolách  a  seřizování.  Ukazuje se  však,  že  v některých  
případech  hraje  z hlediska  životnosti  dopravních pásů  nejdůležitější  roli  
přepravovaný  materiál,  který  působí  jako  mezivrstva  mezi  těsněním  a  
dopravním  pásem  a  často  se  může  chovat  jako  brusná  pasta. 
 

• Stěrače dopravních pásů - Typ  stěrače dopravního pásu je třeba  volit  s ohledem  
na  vlastnosti  přepravovaného  materiálu.  S požadavkem  na vysokou účinnost  
stěrače  může růst riziko zvýšeného opotřebení  krycích  vrstev  dopravního pásu.  
Ukazuje se, že  úspora pořizovacích nákladů na stěrače má obvykle  za  následek  
několikanásobné zvýšení  nákladů na výměny dopravních  pásů. 
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• Čištění  spadaného  materiálu  pod  spodní  větví  dopravníku - V tomto  opět  
záleží  na  vlastnostech  materiálů, který  ulpívá  na  povrchu dopravního  pásu  a 
následně postupně opadává pod  spodní  větví dopravníku. Nejnebezpečnější  je  
materiál,  který  po vyschnutí  ztvrdne  a  získává  brusné vlastnosti ( např.  směs  jílu 
a písku ). 
 

• Rotující  díly  dopravníku - Bubny,  válce  a  válečky  dopravníku  mohou také 
přispívat k opotřebení pryžových krycích vrstev dopravních pásů a to opět  
v závislosti na přepravovaném materiálu  a  kvalitě  jejich údržby. Zcela nepřijatelné 
je tolerovat provoz dopravníku  se zablokovanými rotujícími díly. Dlouhodobě 
mohou způsobit problémy rotující díly s nerovnoměrně opotřebeným pryžovým 
obložením, spodní válečky s opotřebenými pryžovými disky   nebo  tyto díly 
s nalepeným nebo namrzlým přepravovaným materiálem. V důsledku rozdílných 
obvodových rychlostí  mohou  přímo způsobovat spolu se zbytky materiálu 
opotřebení krycích vrstev nebo působit jako stěrače přepravovaného materiálu, které 
následně několikanásobně zvýší  znečištění pod spodní větví dopravníku.  

 
1.1.3 Vysoká životnost spojů DP 

 
      Dálková pásová doprava může sestávat na jednom technologickém celku z několika 
desítek dopravníků, na kterých je nasazeno více než 20 000 m dopravních pásů, které často 
spojuje i více než 300 spojů. Takto vysoký počet spojů prakticky nepřipouští jinou 
možnost, než technologii spojování pásů, která zaručí životnost spojů vyšší než životnost 
pásů. Vyjádřeno v provozních hodinách je to více než 50 000 provozních hodin a více než 
500 000 cyklů. V konkrétních provozních podmínkách to je 8 až 12 let, kdy nesmí dojít 
k rozlepení nebo přetržení spoje pásů. Protože spoj pásu je z hlediska pevnosti pásu 
kritickým místem, musí být jeho kvalitě a případnému poškození věnovaná při preventivní 
údržbě mimořádná pozornost. 
      S ohledem na velmi vysoké požadavky na kvalitu spojů byly pro potřeby dolů 
s dálkovou pásovou dopravou vyvinuty speciální vulkanizační soupravy, které umožňují 
garantovat požadované parametry spojování vulkanizací za tepla. Jedná se hlavně o 
dodržení požadovaného vulkanizačního tlaku a vulkanizační teploty, včetně nárůstu a 
poklesu v čase. Tyto požadavky jsou obzvlášť důležité při spojování nerovnoměrně 
opotřebených pásů nebo při spojování pásů různé tloušťky. V těchto případech nelze při 
normálním postupů zaručit požadavek na rovnoměrné rozložení vulkanizačního tlaku a 
hrozí, že voda obsažená v textilních vložkách nebo těkavé látky ze spojovacích materiálů 
vytvoří ve spojích dutiny, které sníží pevnost spoje natolik, že se spoj postupně začne 
rozlepovat. S ohledem na požadovanou vysokou spolehlivost dopravních pásů a jejich 
spojů, byla vyvinuta technologie spojování, která klade důraz na minimální obsah vody 
v textilních vložkách a na materiály, které ve spoji vyrovnávají nerovnosti a zajišťují 
rovnoměrné rozložení vulkanizačního tlaku a teploty. [ 1 ] [ 6 ] 
      I přes tato opatření je třeba preventivní údržbu a kontroly dopravních pásů zaměřit na 
diagnostiku aktuálního stavu spojů tak, aby bylo možno každou zjištěnou vadu okamžitě 
odstranit. 
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2 Současný stav a jeho analýza 
 

2.1 Volba typu a provedení DP 
 
      Výpočet zatížení DP je základem pro to, jaký typ ( pevnost ) pásu má být na dopravník 
nasazen. V provozech, kde hrozí mechanické poškození pásu a jeho spojů se obvykle na 
základě dlouholetých zkušeností používají vyšší pevnosti pásu. Typ pásu, materiál a počet 
textilních vložek, kvalita a tloušťka pryžových krycích vrstev jsou technické parametry, 
jejichž kombinací lze pro danou pevnost dopravního pásu nalézt několik desítek variant 
provedení dopravních pásů. Na daný dopravník lze nasadit různé pevnosti pásu, protože 
výpočet namáhání určuje jen dolní hodnotu pevnosti a horní hranice pevnosti je obvykle 
limitována průměry bubnů a příčnou tuhostí pásu. V provozech, kde dochází k  
mechanickému poškozování pásu se proto nasazují pásy vyšší pevnosti. Touto 
problematikou se zabývá článek z konference Prodeco  [ 13 ] 
      Volba pásu závisí na požadavcích provozovatele.  
 
Kritéria pro volbu dopravních pásů 
 

• Cena, platební podmínky, garance a kvalita pásů 
• Unifikace pásů a minimální skladové zásoby  
• Konsignační sklad dodavatele pásů 
• Dodávky přesných délek + spojování a 24 hodinový servis 
• Vysoká životnosti dopravních pásů a jejich odolnost proti poškození 
• Minimalizaci nákladů na nákup, provoz a údržbu dopravních pásů 

 

Kritéria pro volbu dopravních pásů 
 

a) Cena, platební podmínky, garance a kvalita pásů 
 
      Cena dopravního pásu závisí na materiálu a konstrukci kostry a na kategorii a tloušťce 
krycích vrstev. Lze volit z několika desítek variant provedení dopravního pásu, které se liší 
cenou, ale také kvalitou, životností a odolností proti mechanickému poškození. Většina 
zákazníků však této možnosti nevyužívá. Nejčastěji tvoří kostru dopravního pásu 
polyamidové nebo polyesterové textilní vložky. Na dolech se obvykle používají 4 nebo 5-ti 
vložkové pásy. Polyamidové textilní vložky mají větší poměrné prodloužení při dovoleném 
namáhání a větší odolnost proti mechanickému poškození. Polyesterové vložky mají menší 
poměrné prodloužení při dovoleném namáhání a menší odolnost proti mechanickému 
poškození. Cenové rozdíly mezi polyamidovým a polyesterovým textilem jsou u každého 
výrobce jiné. S počtem vložek textilní kostry roste odolnost proti mechanickému 
poškození, pevnost spojů, ale obvykle také cena. V zahraničí se používají dopravní pásy 
s ocelokordovou kostrou, protože zejména u velmi dlouhých dopravníků se příznivě 
projevuje jejich malé poměrné prodloužení při dovoleném namáhání. Další výhodou je 
možnost renovace krycích vrstev.  

      Pro pásy s textilní kostrou  šířek 1200 až 2400 mm, které se používají na DPD se 
doporučují na základě mnohaletých zkušeností krycí vrstvy tloušťky 8 + 4 nebo 6 + 3 mm. 
Pro ocelokordové pásy se používají krycí vrstvy až dvojnásobné.  Doporučená tloušťka 
krycích vrstev nemusí být u každého provozovatele optimální. Velmi záleží na příčinách a 
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charakteru opotřebení vrchní a spodní krycí vrstvy. Pro přepravu abrazivního 
ostrohranného materiálu vysoké kusovitosti je doporučována krycí vrstva A, která 
odpovídá dle DIN 22 102 krycí vrstvě X. Pro přepravu velmi abrazivního zrnitého a 
sypkého materiálu je doporučována krycí vrstva AA, která odpovídá dle DIN 22 102 krycí 
vrstvě W. Pro přepravu málo abrazivního materiálu a ostrohranného materiálu menší 
kusovitosti je doporučována krycí vrstva B, která odpovídá dle DIN 22 102 krycí vrstvě Y. 
Každý výrobce nabízí relativně nejvýhodnější cenu na typ a provedení pásu, který vyrábí 
ve velkých sériích. Tento typ pásu doporučuje zákazníkům jako cenově nejvýhodnější. Pro 
zákazníka to však nemusí být nejvýhodnější typ pásu z hlediska celkových nákladů na 
provoz a údržbu pásové dopravy.  
      Platební podmínky jsou pro zákazníky velmi důležité, protože rozdíly mezi cenami 
pásů od jednotlivých dodavatelů jsou často velmi malé. Zjednodušeně lze použít v 
současné době pravidlo, že prodloužení splatnosti o jeden měsíc představuje pro zákazníka 
úsporu 1% z pořizovací ceny a naopak, dlouhodobé zásoby pásů představují měsíčně ztrátu 
1% z pořizovací ceny. Z tohoto pohledu je třeba též hodnotit nabídky dodavatelů na 
vytvoření konsignačního skladu nebo garanci dodávek do 24 hodin ze skladu dodavatele.  
Garance se vztahují na parametry, které lze měřit a hodnotit na základě platných norem.  
Dlouhodobě je potvrzována skutečnost, že na velkostrojích a dálkové pásové dopravě je 
třeba smluvně požadovat některé parametry mnohem vyšší  než uvádějí platné ČSN, DIN a 
ISO normy. Jedná se zejména o soudržnost mezi vložkami a soudržnost mezi krycí vrstvou 
a vložkou. Součástí dodávky pásů mohou být výsledky zkoušek kvality pásu. Odběratelé 
pásů by měli provádět vstupní kontrolu kvality pásů.  
      Některé důležité vlastnosti pásů nejsou normami definované. Jde o odolnost proti 
průrazům a podélným říznutím pásu, o životnost pásu a rychlost opotřebení krycích vrstev. 
V některých provozech hraje důležitou roli stárnutí pryžových krycích vrstev provázené 
jejich tvrdnutím a změny chování pásů při nízkých teplotách. 
      Výrobce hodnotí kvalitu pásu na základě výsledků testů prováděných dle platných 
norem. Tyto testy jsou zaměřeny na fyzikálně-mechanické vlastnosti pásu a jeho krycích 
vrstev. Důležité jsou hodnoty poměrného prodloužení při dovoleném namáhání, tloušťka 
kostry, která umožňuje použití menších průměrů bubnů, a parametry krycích vrstev. 
      Provozovatel se zajímá hlavně o vysokou životnost pásů, bezporuchový provoz 
v konkrétních provozních podmínkách, odolnost proti mechanickému poškození a změny 
vlastností krycích vrstev spojené s jejich stárnutím. Tyto parametry normy nehodnotí a 
většina výrobců  na tyto parametry garance neposkytuje. 
      Ze zkušeností získaných hodnocením životnosti a poruchovosti dopravních pásů 
v nejnáročnějších provozních podmínkách vyplývá, že nejdůležitější pro spolehlivost a 
životnost pásů je volba jejich typu a provedení.  
 

b) Unifikace pásů a minimalizace skladových zásob 
 

      Mnoho provozovatelů dopravníků požaduje unifikaci náhradních dílů včetně 
dopravních pásů s cílem podstatně snížit skladové zásoby monopolního dodavatele. Tento 
požadavek vyhovuje i většině dodavatelů, protože unifikace pásů umožňuje uplatnit  
cenově zvýhodněné pásy vyráběné ve velkých sériích.  
      Zjednodušuje se i organizace údržby, nehrozí záměny různých typů pásů stejné šířky a 
po přestavbách lze pásy nasadit bez obav na libovolný dopravník. Mnoho pásů je pak silně 
předimenzováno z hlediska pevnosti a odpadají tak problémy s kvalitou spojů, klesá 
četnost průrazů a mechanických poškození pásů. Příznivě se může projevit použití 
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předimenzovaného pásu i na jeho životnosti. V mnoha případech se však tyto výhody 
neprojevují a provozovatel zcela zbytečně používá velký podíl drahých pásů bez 
jakéhokoliv ekonomického efektu. 
 

c) Konsignační sklad výrobce nebo  dodavatele pásů 
 
      Pokud provozovatel dopravních pásů nechce mít vysoké skladové zásoby, požaduje na 
dodavateli vytvoření konsignačního skladu. Je li tento konsignační sklad vytvořen pouze 
pro jednoho zákazníka, lze předpokládat, že se do prodejní ceny promítne navýšení 
přibližně o 1% za každý měsíc skladování.  
 
      d) Dodávky přesných délek + spojování a 24 hodinový servis 
 
      Menší firmy, které provozují relativně malý počet dopravníků různých typů a šířek, 
dávají přednost dodavatelům, kteří jim smluvně garantují dodávky pásů přesných délek do 
24 hodin včetně spojování a montáže. Dodavatel obvykle doplňuje tuto službu o 
preventivní údržbu pásů a jejich pravidelné kontroly. Součástí této služby je optimální 
volba typu a provedení dopravního pásu pro dané provozní podmínky. 
      Pokud má dodavatel velký počet zákazníků a vysokou obrátkovost zásob nepromítá se 
tato služba významně do cen pásů, protože náklady na sklad jsou částečně eliminovány 
rabaty za celkové roční odběry.  
 
      e)  Vysoká životnost dopravních pásů a jejich odolnost proti poškození 
 
      Pro některé provozovatele DPD je nejdůležitějším kritériem kvality pásů jejich vysoká 
životnost a odolnost proti průrazům a mechanickým poškozením. Ekonomickým rozborem 
lze dokázat, že špatná volba typu a provedení pásů má často za následek několikanásobně 
vyšší ztráty v důsledku nízké životnosti pásu, nákladnější údržby a hlavně ztrát 
provozovatele v důsledku vyšší poruchovosti technologických celků.  
Optimální volba typu a krycích vrstev dopravního pásu na konkrétním dopravníku 
rozhodujícím způsobem ovlivňuje jeho životnost a tím i dlouhodobé náklady na jeho 
pořízení, montáž, spojování, opravy a údržbu. U většiny provozovatelů chybí evidence 
všech parametrů pro hodnocení těchto dlouhodobých nákladů.  
      Pokud nějaká evidence existuje, neprovádí se objektivní analýzy životnosti a příčin 
výměn dopravních pásů, na základě kterých by bylo možno provést optimální volbu jejich 
kostry a pryžových krycích vrstev. 
      Odolnost pásů proti mechanickému poškození lze snadno posoudit na základě 
dlouhodobých provozních zkušeností. Pokud je zákazník nespokojen s vlastnostmi 
používaného dopravního pásu, zvolí obvykle po dohodě s dodavatelem u nového pásu 
vyšší počet textilních vložek, protiprůrazovou vložku, silnější krycí vrstvy nebo vyšší 
pevnostní typ. Tato řešení lze i kombinovat navzájem a postupně lze ověřit, jaké řešení je 
cenově i technicky nejvýhodnější.  
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2.2 Organizace údržby 
 

      V České Republice u firem, které provozují velký počet dopravníků, je ve věčině 
případů dávána přednost provádění údržby vlastními zaměstnanci. Tento systém vyžaduje 
velký počet zaměstnanců specializovaných na údržbu DP, kteří jsou rozděleny do několika 
směn, tak aby byl zajištěn nepřetržitý provoz a okamžitý nástup v případě havárie. U 
menších firem jsou využívány služby externích firem, které jsou schopny také zajistit 24 
hodinový servis. 
      V zahraničí většina provozovatelů pásové dopravy i na velkých dolech využívá služby 
externích firem jako například Stahlgruber TIP TOP nebo NILOS, které mají pobočku 
obvykle přímo u zákazníka a jsou schopny okamžitě reagovat v případě havárie.  
      Na dolech v české republice plní obdobnou funkci dceřiné společnosti provozovatele 
PD jako například firmy RENOGUM, a.s. nebo SD -1. Strojírenská, a.s. 
      Přestože disponují velcí provozovatelé PD poměrně velkými kapacitami na spojování a 
opravy DP, mají prioritu výměny pásů, přestavby dopravníků, operace spojené se 
zkracováním a prodlužováním dopravníku. Na preventivní údržbu pásů a jejich spojů 
v mnoha případech chybějí pracovní kapacity. Problémem bývá často časová náročnost 
preventivních oprav DP, takže v době vymezené na preventivní údržby dopravníků nelze 
provést všechny potřebné opravy. 

 
2.3 Technologie údržby 
 

      Významnou roly při zavádění systému údržby hraje typ používaných DP a používaná 
technologie jejich spojování a oprav.  
      Zcela specifickým problémem je diagnostika poruch u ocelokordových DP. Existují 
firmy, které dokážou průběžně diagnostikovat stav kostry ( zlomená lana, zkorodovaná  
lana) avšak tyto služby jsou velmi drahé a používají se zejména u velmi dlouhých 
dopravníků s vysokými požadavky na spolehlivost. 
      Na dolech české republiky převažují textilní dopravní pásy. Pro pásy s vyšší pevností 
se obvykle používá technologie spojování a oprav vulkanizací za tepla. Zejména pro 
spojování velkých šířek 1600 mm až 2000 mm jsou prováděny spoje a opravy 
vulkanizačními lisy, které jsou do montážního místa obvykle usazovány pomocí jeřábů. 
Jedná se o velmi časově náročnou operaci a zejména pro opravy pásů je tato technologie 
drahá a neefektivní. Speciální opravné materiály nebo technologie oprav za studena bez 
vulkanizačních souprav jsou na dolech odzkoušeny a v omezené míře jsou i používány, ale 
během odstavek technologických celků jsou veškeré pracovní kapacity obvykle využívány 
k přestavbám dopravníků, k jejich prodlužováním a zkracováním nebo k jiným zásahům do 
dopravního pásu, kde je nezbytné zhotovení spoje. Na druhém místě v pořadí důležitosti 
jsou opravy velkých průrazů nebo podélných rozříznutí a na opravy menších průrazů nebo 
jiných poškození pásů se často nedostává vlastních kapacit.  Využívání služeb externích 
firem se však většina provozovatelů DP s vlastní údržbou brání. 
      Pro pásy s nižší pevností je obvykle používána technologie spojování a oprav za 
studena. Pro tuto technologii nemusí být servisní pracovníci vybaveni vulkanizačním 
lisem, lze jí provádět i v těžko dostupných místech a v mnoha případech za kratší dobu než 
při opravách vulkanizací za tepla. K většímu rozšíření této technologie však brání relativně 
vyšší cena spojovacích a opravných materiálů. Tato technologie navíc vyžaduje vysokou 
kvalifikaci a zkušenost servisních pracovníků a jejich odpovídající vybavení.  
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2.4 Obecně používané systémy údržby strojního zařízení 
 

Systémy údržby strojního zařízení [ 4 ] 
 
Údržba po poruše - Je nejběžnější forma údržby výrobního zařízení. Je aplikovatelná u 
těch typů výroby, kde je sice pouze jeden dopravník pro daný účel, ale z nějakého důvodu 
vyrábí do zásoby a nehrozí tedy zdržení návazných procesů. Výhody této formy údržby 
jsou plné využití rozsahu životnosti výrobního zařízení s minimálními nároky na 
informační systém. Kladení malých nároků na inspekční a diagnostickou činnost a na 
prevenci. Nevýhoda tohoto systému je, že poruchy často vyvolávají řetězec dalších 
poškození, což vede k vyšším ztrátám než jsou vlastní náklady na opravu. Údržbu po 
poruše není vhodné aplikovat u zařízení s plynulou návazností jednotlivých operací a u 
zařízení kde odstávka způsobuje větší ekonomické ztráty nebo kde poruchy mohou 
navozovat nebezpečné situace (elektrárny,doly,chemický průmysl). Pro technologické 
celky s DPD je tento systém údržby zcela nevhodný. 

 
Preventivní údržba - Ve své podstatě jde o soustředění údržbářských výkonů na činnosti, 
které mají účinným způsobem zabezpečit předcházení náhlým poruchám. Jde o soubor 
činností, jejichž cílem je systematickým způsobem zabezpečovat znalost stavu výrobního 
zařízení jako jsou inspekční prohlídky, revize, kontroly, využití smyslové a technické 
diagnostiky, vč. cyklické obnovy a výměny vytypovaných náhradních dílů. U vybraných 
zařízení je tento typ údržby předepsán zákonem. Typická aplikace je tam, kde se využívá 
přirozeně vznikajících odstávek ve výrobě (sezónní provozy - papírny, cukrovary, 
zemědělské subjekty...) 
Výhodou je ekonomická využitelnost vlastních odborných a údržbářských kapacit a jisté 
zmenšení rizika výpadku zařízení během provozu.  
Pro technologické celky s DPD je tento systém údržby běžně používán. 

 
Plánovitá preventivní údržba -  Je obdobou preventivní údržby s tím, že se provádí podle 
předem určeného časového plánu. Po uplynutí doby provozu, stanovené na základě 
zkušeností a v souladu s výrobním plánem, se výrobní zařízení odstaví, prohlédnou, 
rozeberou a vymění se jejich části nebo celé agregáty. Lze ji doporučit jen ve zcela 
výjimečných případech, tam kde na provedení údržbářského zásahu stačí velmi krátká 
odstávka a vlastní zásahy jsou mnohonásobně levnější než případné škody, kde je příliš 
velká četnost poruch bez těchto zásahů nebo kde je periodický údržbářský zásah nařízen 
zákonem zejména z důvodu minimalizace rizika ohrožení zdraví pracovníků ve výrobě. 
Výhodou je jisté zmenšení rizika výpadku zařízení během provozu. Tento typ údržby je 
vhodný zejména tam, kde je prováděn externími firmami.  
 
Údržba podle skutečného stavu zařízení - Systém údržby podle skutečného stavu 
výrobního zařízení je postavena na co nejdokonalejší znalosti okamžitého stavu zařízení. 
Tato znalost je dosahována systematickým sběrem informací z inspekční, provozní a 
diagnostické činnosti. Tak je možno realizovat údržbu a opravy co nejpozději a v 
minimálním rozsahu, který zajistí přiměřenou provozní spolehlivost a funkčnost výrobního 
zařízení pro požadovanou kvalitu výroby. Výchozí informace mají charakter důležitých 
provozních parametrů, které je nutno pravidelně nebo průběžně měřit, vyhodnocovat a 
interpolovat. Při tom se neposuzuje jenom současný stav, ale na základě trendu vývoje se 
odvozují prognózy. Tím lze lépe připravit údržbářský zásah a sladit termín údržbářského 
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zásahu s požadavky výrobních plánů a dalších potřebných vazeb. Sběr, analýza a 
vyhodnocení potřebných informací s následnou formulací a specifikací údržbářských 
zásahů a sledováním realizovaných údržbářských výkonů jsou zpravidla realizovány s 
podstatnou podporou výpočetní techniky. Výhodou tohoto systému je, že výrobní agregáty 
se odstavují pouze tehdy, jestliže to jejich technický stav na základě vyhodnocení všech 
informací vyžaduje. K realizaci údržbářských zásahů se v maximální míře využívají 
výrobní plánované nebo neplánované prostoje. Minimalizují se plánované prostoje 
vyvolané nutností údržbářských zásahů včetně minimalizace rozsahů plánovaných prací. 
Nevýhodou jsou zvýšené náklady na inspekci a diagnostiku. 
Tento typ údržby lze pro DP považovat za nejvhodnější. Umožňuje optimální využití 
vlastních i externích kapacit údržby a diagnostiky stavu dopravních pásů. 

 
2.5 Informa ční systémy při údržbě dopravních pásů 
 

      Stejně jako u strojního zařízení se obdobně zavádějí informační systémy při údržbě 
dopravních pásů. Základem tohoto systému je jednotná evidence dopravních pásů a jejich 
spojů. U jednotlivých provozovatelů DPD mají tyto systémy různou technickou úroveň od 
jednoduché písemné evidence až po dokonalé speciální programy, které umožňují evidenci 
údajů o pásech, technologiích spojování a oprav, zhotovitelích prací atd. V minulosti byla 
prováděna pouze evidence vulkanizérských prací na jednotlivých dopravnících. Údaje  o 
zhotovených spojích byly doplňovány také údaji o tom, zda se jedná o výměny pásů 
v důsledku jejich opotřebení nebo mechanického poškození, zda byl pás prodlužován nebo 
zkracován případně o jaké poškození pásu se jednalo. Postupně se systémy evidence 
zejména na DPD zdokonalovaly a zaváděly se jednotné evidence dopravních pásů a jejich 
spojů. Tyto systémy získávaly na dokonalosti s používáním speciálních programů, které 
byly pro tyto účely vyvinuty. Většina používaných informačních systémů eviduje pořadí a 
číslování spojů včetně délek jednotlivých úseků pásů. Další údaje jako jsou technické 
parametry spojů a pásů jsou evidovány v rozsahu potřebném pro uživatele.  
      Zaváděním systému pravidelných kontrol, sledováním stavu dopravního pásu, jeho 
zaznamenáváním a hodnocením se zamezuje rozšiřování závad a poškozených míst na 
dopravním páse. Konečným důsledkem revizní činnosti je ekonomický efekt, plynoucí z 
prodloužení životnosti DP, snížení nákladů na zbytečné opravy, zvýšení provozní 
spolehlivosti celého systému pásových dopravních cest a eliminace výrobních ztrát.  

 
2.6 Dílčí závěr kapitoly 

                             
      Volba typu a provedení DP a systém jejich údržby se na dolech v České republice 
mnoho let vyvíjel a přizpůsoboval podle aktuálních požadavků provozovatelů. Na rozdíl od 
zahraničních provozovatelů DPD jsou služby externích firem využívány minimálně a 
hlavní důraz je kladen na vlastní údržbářské kapacity, které jsou obvykle soustředěny ve 
dceřiných společnostech. Tento stav je způsoben také malou kapacitou a nedostatečným 
vybavením externích firem pro údržbu pásů DPD tj. pásů šíře 1600 až 2400mm. Nejde jen  
o vulkanizační soupravy, ale také o pomocnou mechanizaci a jeřáby bez kterých nelze 
údržbu DP na dolech realizovat. Prioritu má vlastní údržba DP a jejich spojů, diagnostika 
pásů a spojů, měření opotřebení krycích vrstev a analýzy evidovaných dat a naměřených 
hodnot se provádí nedostatečným způsobem i tam, kde jsou dlouhodobě evidovány. I přes 
tyto nedostatky je dosahována vysoká spolehlivost dopravních pásů a jejich spojů. Malá 
pozornost je věnována diagnostice opotřebení pásů a prognózám jejich výměn. 
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3 Ideově technický návrh řešení systému údržby DP  
 

3.1  Technicko-ekonomický rozbor 
      Návrh řešení systému údržby DP vychází z předpokladu, že v konkrétních provozních  
podmínkách  chceme, aby celkové náklady na nákup, provoz a údržbu DP byly minimální.  
 
Náklady na nákup,  provoz a údržbu DP 
      Celkové náklady na nákup, provoz a údržbu závisí na zvoleném systému údržby a 
v daných provozních podmínkách zásadním způsobem ovlivňují výslednou životnost DP. 
Ekonomický efekt plynoucí ze zvýšené životnosti a spolehlivosti DP lze porovnat 
s celkovými náklady na údržbu a touto cestou najít optimální systém údržby dopravních 
pásu používaných na DPD a na velkostrojích [ 12 ]. 
 

• Nn -  náklady na nákup DP 
      Hlavní kritéria pro optimální volbu dopravních pásů jsou podrobně rozepsána 
v kapitole 2.1 Volba typu a provedení DP. Pokud provozovatel PD má zavedeny normy 
životnosti pásů a analyzuje příčiny jejich výměn, umí také stanovit správný typ a provedení 
pásu tak, aby bylo dosaženo v konkrétních provozních podmínkách požadované 
spolehlivost DP za minimální pořizovací cenu. 
 

• Nm – náklady na montáž a spojování při nasazování pásů na dopravník 
      Tyto náklady závisí na délkách  pásů ( počtu spojů )  a  technologii jejich spojování . 
Ceny spojovacích materiálů,  časová náročnost  prací  a požadavky na mechanizaci  jsou 
rozdílné zejména pro dopravní pásy s textilní a ocelokordovou kostru. Důležité je také to, 
zda má provozovatel vlastní údržbářské kapacity nebo zda používá externí firmy nebo zda 
je montáž a spojování pásů zahrnuta do ceny dodavatele DP. 
 

• Np – náklady  na systém údržby a preventivnost během provozu DP 
      Systémy údržby jsou popsány v kapitole 2.4 Obecně používané systémy údržby 
strojního zařízení. Rozhodujícím kritériem pro volbu systému údržby je obvykle 
požadavek na stupeň provozní spolehlivosti DP. 
 

• Nz – ztráty vznikající v důsledku prostojů technologických celků 
      Pro některé provozovatele se jedná o nejdůležitější parametr, protože tyto ztráty mohou 
mnohonásobně převýšit všechny ostatní náklady včetně nákladů na nákup DP a jejich 
údržbu.  Teprve když provozovatelé zahrnou tyto náklady do svých ekonomických 
rozborů, zcela změní pohled na volbu optimálních  typů  a  provedení dopravních  pásů  a  
na  systém  jejich  údržby. Existují však provozy,  kde  případné prostoje lze snadno 
eliminovat. V těchto případech výše uvedený parametr ztrácí význam, nebo klesá na 
minimum. 
 

• Nd – náklady na demontáž a likvidaci DP vznikající po ukončení jeho provozu  
      Pro různé typy dopravních pásů  mohou být tyto náklady velmi odlišné,  ale ve většině 
případů neovlivňují  podstatným způsobem celkové náklady  Σ Ni. 

 
• Nr – náklady na renovaci a opravy vznikající po ukončení provozu DP 

      K renovací dopravního pásu dochází v případě, že na původní kostru je 
navulkanizována jedna nebo obě pryžové krycí vrstvy  včetně bočních okrajů. 
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• Ng –náklady na generální opravy dopravních pásů po ukončení jejich provozu 
      Pokud mají DP pouze opotřebené HKV a DKV je ekonomicky výhodné jednu nebo 
obě krycí vrstvy renovovat. Pokud je DP málo opotřeben, ale má mnoho průrazů, lze jej 
demontovat a průrazy opravit v renovačním závodě jako je například RENOGUM, a.s. 
 

• Ns – náklady na strojní údržbu pásového dopravníku 
      Rotující i pevné díly pásového dopravníku mohou výrazně ovlivnit opotřebení 
pryžových krycích vrstev nebo poškozování kostry dopravních pásů.  Z dlouhodobých 
měření a sledování výměn dopravních pásů lze stanovit kritická místa na dopravníku a 
posoudit, zda vyšší životnost a spolehlivost DP přinese provozovateli PD větší ekonomický 
efekt, než budou zvýšené náklady na strojní údržbu PD. 
 
Porovnání celkových nákladů pro různé provozní podmínky a systémy údržby 
 
Údržba po poruše  
      Z dlouhodobých zkušeností a ekonomických rozborů lze dokázat, že tento druh údržby 
je pro DPD a velkostroje na dolech nejméně vhodný. Minimální náklady na systém údržby 
a preventivnost Np. a menší náklady na strojní údržbu Ns. mají za následek velmi vysoké 
zvýšení ztrát vznikajících v důsledku prostojů technologických celků Nz. Zvyšují se 
náklady na renovace a generální opravy takto provozovaných pásů Nr. a Ng.  natolik, že 
jsou ekonomicky  pro provozovatel DP nevýhodné. Životnost dopravních pásů klesá a tím 
se jejich provoz prodražuje. Určitým řešením může být nákup DP s kostrou odolnější proti 
průrazům a mechanickým poškozením nebo pásů se silnějšími krycími vrstvami. Sníží se 
pak ztráty vznikající v důsledku prostojů technologických celků Nz. a vzrostu náklady na 
nákup DP Nn. 
 
Preventivní údržba a plánovitá preventivní údržba  
      Tyto systémy údržby se na DPD a velkostrojích povrchových dolů používají nejčastěji. 
Relativně velké skupiny vulkanizérů a techniků se specializují údržbu (spojování a opravy) 
DP. V konkrétních provozních podmínkách byly na základě dlouholetých zkušeností 
vypracovány technologie a pracovní postupy, které zaručují velmi vysokou kvalitu, 
životnost a spolehlivost spojů dopravních pásů. Náklady na nákup DP Nn. se minimalizují 
na základě výběrových řízení, obvyklé jsou i konsignační sklady výrobců pásů. Méně se 
využívá optimální volba typu a provedení pásů na daném dopravníků, protože 
provozovatelé DPD dávají přednost unifikaci pásů a jsou velmi konzervativní pokud jde o 
jakékoliv změny. Desítky let je preferován typ P 2000/4, 8 + 4 mm a to i v případech, kde 
je relativně vysoké opotřebení dolních krycích vrstev. 
Preventivnost údržby se zaměřuje na spoje a opravy dopravních pásů. Většinou chybí 
provázanost s náklady na strojní údržbu Ns. Vyšší náklady na systém údržby a 
preventivnost Np. a vyšší náklady na strojní údržbu Ns. mají za následek snížení ztrát 
vznikajících v důsledku prostojů technologických celků Nz. 
      Menší pozornost je věnována negativním vlivům na životnost dopravních pásů a jejich 
optimální volbě. Pokud existují systémy evidence dopravních pásů a jejich spojů, jsou 
využívány hlavně k organizaci údržby, ale neslouží k zavádění norem životnosti a 
analýzám příčin předčasných výměn pásů. 
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Údržba podle skutečného stavu zařízení  

      Tento systém údržby je pro dopraví pásy a i pro pásové dopravníky DPD a na 
velkostrojích povrchových dolů nejvhodnější. Znalost skutečného stavu DP a jejich spojů 
je dosahována systematickým sběrem informací z inspekční, provozní a diagnostické 
činnosti. Tak je možno realizovat údržbu a opravy co nejpozději a v minimálním rozsahu, 
který zajistí přiměřenou provozní spolehlivost a funkčnost výrobního zařízení pro 
požadovanou kvalitu výroby. Výchozí informace mají charakter důležitých provozních 
parametrů, které je nutno pravidelně nebo průběžně měřit, vyhodnocovat a interpolovat. Při 
tom se neposuzuje jenom současný stav, ale na základě trendu vývoje se odvozují 
prognózy. Tím lze lépe připravit údržbářský zásah a sladit termín údržbářského zásahu s 
požadavky výrobních plánů a dalších potřebných vazeb. Sběr, analýza a vyhodnocení 
potřebných informací s následnou formulací a specifikací údržbářských zásahů a 
sledováním realizovaných údržbářských výkonů jsou zpravidla realizovány s podstatnou 
podporou výpočetní techniky.  
      Důsledným zavedením tohoto systému údržby lze optimalizovat náklady na nákup DP 
Nn. a současně dosáhnout v daných provozních podmínkách optimální životnosti. 
Pravidelná diagnostika skutečného stavu DP a jejich spojů sice zvyšuje náklady na systém 
údržby a preventivnost Np., ale umožňuje náklady na strojní údržbu Ns.  směřovat 
k odstranění negativních vlivů na poruchovost a životnost DP. Hlavním přínosem tohoto 
systému je snížení ztrát vznikajících v důsledku prostojů technologických celků Nz. a 
zvýšení životnosti DP.  Tento systém údržby podstatně zvyšuje ekonomickou efektivnost 
renovací a generálních oprav DP. 
 

3.2   Návrh řešení údržby systému DP 
 
      Pro dálkovou pásovou dopravu a velkostroje na povrchových dolech je nejvhodnější 
systém údržby podle skutečného stavu výrobního zařízení, který je postavena na co 
nejdokonalejší znalosti okamžitého stavu zařízení. Realizace tohoto systému údržby 
vyžaduje následná rozhodnutí a opatření ze strany provozovatele DPD: 
 
• Provozovatel musí zvážit, zda má zajištěny pro tento typ údržby dostatečné kapacity 

vulkanizérských prací a vyškolené pracovníky pro diagnostiku pásů a spojů, nebo zda 
bude potřebné kapacity vulkanizérských prací a diagnostiku pásů a spojů nakupovat 
od externích firem.  

• Provozovatel musí jednoznačně rozhodnout, zda požaduje renovaci dopravních pásů, 
včetně všech pravidel pro odprodej použitých pásů a nákup pásů renovovaných.  

• Provozovatel musí vědět, jak se projeví okamžité snížení nebo zvýšení nákladů na 
nákup, provoz a údržbu dopravních pásů v budoucích letech, tj. měl by hledat 
komplexní dlouholeté řešení a za realizaci tohoto řešení by měl zodpovídat pracovník 
vybavený odpovídajícími kompetencemi a rozhodovacími pravomocemi. 

• Provozovatel musí být schopen akceptovat i okamžité zvýšení nákladů na nákup, 
provoz a údržbu dopravních pásů pokud toto řešení zvýší životnost a provozní 
spolehlivost pásu a následně přinese snížení celkových nákladů za celé sledované 
období , tj. provozovatel musí jednoznačně stanovit, zda pro dlouhodobé řešení 
neexistují v současné době určité finanční nebo jiné limity a omezení. 

• Provozovatel musí Zavést systém evidence DP a spojů, který umožňuje průběžné 
hodnocení stavu poškození a opotřebení DP a následné vyhodnocení jejich životnosti. 
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• Provozovatel musí mít zavedeny normy životnosti dopravních pásů, prognózy jejich 
výměn a protokoly o jejich výměnách, ve kterých jsou jednoznačně stanoveny hlavní 
příčiny poškození kostry a opotřebení krycích vrstev, zejména pro případy, kdy 
nebudou dosaženy hodnoty životnosti stanovené normou.  

• Provozovatel musí dlouhodobě provádět vstupní kontroly kvality dopravních pásů 
zaměřené na to, aby nedocházelo ke změnám jejich základních fyzikálně-
mechanických parametrů, které rozhodujícím způsobem ovlivňují jejich provozní 
spolehlivost a životnost. 
 
 
4  Návrh řešení provozní diagnostiky DP jak pro DPD, tak pro pásové dopravníky     

          velkostrojů  včetně metodiky implementace  
 

      Základem provozní diagnostiky DP na DPD a na velkostrojích je dokonalá evidence 
dopravních pásů a jejich spojů. Tato evidence je nezbytná i pro diagnostiku opotřebení 
krycích vrstev, pro kontroly poškození pásů a jejich následné opravy a pro kontroly 
aktuálního stavu spojů DP. Analýzy evidovaných dat mohou sloužit ke zlepšení systému 
hospodaření s dopravními pásy, zejména pak slouží pro optimální volbu typu a provedení 
dopravních pásů a  pro zkvalitnění  jejich údržby, protože umožní zaměřit hlavní pozornost 
údržby  na  odstranění  příčin poruch a na eliminaci negativních vlivů na opotřebení HKV 
a DKV dopravních pásů. 
 
Evidence dopravních pásů a jejich spojů 
 
 
      Téměř každý provozovatel pásové dopravy zavedl v minulosti vlastní systém evidence 
dopravních pásů a jejich spojů. Tyto systémy slouží obvykle pracovníkům údržby 
dopravních pásů pouze k základním přehledům o řazení dopravních pásů a jejich spojů, 
přičemž evidované údaje jsou často neúplné a nejsou následně analyzovány, protože se 
změnami a aktualizací dat dochází ke ztrátě původních záznamů. Pokud systém evidence 
složí pouze k evidenci a není od samého počátku vytvořen tak, aby umožňoval analýzy dat,  
je obvykle velmi obtížné  takto evidované údaje analyzovat, protože se jedná o velmi 
pracnou záležitost. 
 
Systému evidence DP a jejich spojů by měl splňovat následující požadavky [ 2 ] : 
 

• U dopravních pásů vstupujících do systému jsou evidovány následující údaje: 
 

o datum přijetí do evidence 
o výrobce nebo dodavatel  
o typ pásu 
o kategorie a tloušťka krycích vrstev 
o délka balíku 
o výrobní nebo evidenční číslo balíku 

 
• Dopravní pás  nebo jeho jednotlivé části se nesmí nikdy ztratit,  musí být stále  

evidovány na různých místech jako například: 
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o sklad  nebo mezisklad 
o pracoviště údržby 
o dopravník 
o opravárenská nebo renovační dílna 
o sklad vyřazených pásů 

                                                                         
• U každého evidovaného balíku nebo jeho části musí být možno kdykoli zjistit nejen 

jeho aktuální umístění, ale také jeho historii. 
• Program musí obsahovat registr firem nebo jejich organizačních jednotek, registr 

pracovníků oprávněných provádět změny a registr výrobců či dodavatelů. 
• Dopravní pásy, o jejichž osudu není dosud rozhodnuto, lze evidovat jako dosud 

nezařazené. 
• Po spojení jsou na dopravníku i mimo něj evidovány jednotlivé části pásů pomocí 

spojů, které je ohraničují a údajem o délce úseku mezi spoji. 
• Změny řazení pásů a spojů na dopravníku lze snadno zadat. 
• Program upozorní na chyby, které mohou nastat  při zadávání změn, zejména pak 

na možnost vypadnutí sledovaného úseku nebo jeho části z evidence. 
• Program musí umožnit návrat do historie a vyvolat uspořádání dopravních pásů a 

jejich spojů v libovolném čase. 
• Program umožní základní verzi rozšířit o evidenci dalších údajů dle požadavku 

provozovatele nebo pracovníků údržby. 
• Program umožní tisk evidenčních listů dopravníku nebo dalších evidovaných dat. 

 
      V současnosti existuje několik programů evidence dopravních pásů a jejich spojů, které 
lze dle přání zákazníka libovolně rozšířit o nově požadovaná data nebo funkce. Cílem 
autorů programu evidence DP a jejich spojů je zjednodušit a zkvalitnit práci pracovníků  
údržby a pracovníků odpovědných za hospodaření s dopravními pásy.  Přesné údaje o době 
a místě nasazení jednotlivých úseků pásů umožní i ve složitých provozních podmínkách 
objektivně vyhodnotit životnost dopravních pásů a hlavní příčiny jejich předčasných 
výměn. Spolu s průběžným měřením opotřebení jejich krycích vrstev lze vypracovat pro 
každý dopravník normu životnosti dopravních pásů a prognózu jejich výměn. 
      Analýzou životnosti dopravních pásů lze získat podklady pro jejich optimální volbu. 
V konkrétních provozních podmínkách lze optimálně volit typ, provedení a dodavatele 
dopravních pásů na základě dlouholetých provozních zkušeností. 
 
Diagnostika opotřebení HKV a DKV dopravních pásů 
 
      Opotřebení HKV a DKV neprobíhá na všech místech profilu pásu stejnou rychlostí. 
V normálních podmínkách je hlavní příčinou opotřebení pásů dopadající materiál a 
rozhodujícími parametry jsou pak jeho kusovitost, abrazivita a pádové výšky. Dopravní 
pás má pak největší opotřebení ve střední části HKV.  V kapitole 1.1.2 jsou popsány 
sekundární parametry, které mají za určitých podmínek také značný dopad na charakter 
opotřebení pásů a na jejich konečnou životnost. Různým negativním vlivům, které se 
přidávají k základnímu opotřebení způsobenému přepravovaným materiálem pak 
odpovídají charakteristické profily opotřebení.  Analýza profilu opotřebení je základem pro 
stanovení optimální strojní údržby nebo pro volbu typu a provedení DP. 
      Při každé výměně dopravního pásu by měl být vyhotoven protokol o výměně pásu. Na 
příčném řezu lze velmi přesně změřit profil opotřebení a z polohy maxim opotřebení 
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posoudit příčiny negativních vlivů na životnost pásu a to hlavně v případech, kdy  tyto 
vlivy působí dlouhodobě a v čase se nemění. 
      Pokud se negativní vlivy mění v čase je třeba použít přístrojovou techniku, která 
umožní opakovaná nedestruktivní měření od  uvedení pásu do provozu až do jeho výměny. 
V tomto případě lze průběžně odstraňovat aktuální negativní vlivy na životnost DP.  
 
Názorný příklad profilu opotřebení a fotografie opotřebené části pásu tvoří přílohu č.4. 
 
Řešení provozní diagnostiky DP pro DPD a pro pásové dopravníky velkostrojů včetně 
metodiky implementace 
 

• Vizuální kontroly poškození dopravních pásů a jejich spojů 
      Každý pracovník údržby, včetně těch, jejichž náplní není vlastní údržba dopravních 
pásů, by měl mít za povinnost okamžitě hlásit  výskyt poškozených míst na DP nebo 
jejich spojích a to hlavně pokud existuje předpoklad přetržení pásu nebo jeho podélné 
rozříznutí. Okamžitou opravou lze zabránit škodám v řádech sta tisíců až miliónů Kč a 
to hlavně u ocelokordových dopravníků, kde může dojít například podélným říznutím 
nebo vytržením lana k poškození pásu v délce několika set metrů. 
 
      Při každé plánované odstávce by měly být prováděny zaškolenými pracovníky 
vizuální kontroly pásů dle harmonogramu, který je zpracován na základě dlouholetých 
zkušeností s provozem jednotlivých dopravníků. Znamená to, že na základě analýzy 
evidovaných dat rozdělíme dopravníky podle důležitosti a opakované poruchovosti do 
několika skupin s různou frekvencí kontrol tak, aby vizuální kontroly byly zaměřeny 
hlavně na rizikové dopravní pásy. 
      Pro jednotlivé stupně poškození nebo poškození DP by měla být zpracována 
jednotná klasifikace poškození případně použita k dokumentaci fotodokumentace nebo 
video. Klasifikace stupně poškození nebo jeho fotodokumentace slouží pracovníkům 
údržby k tomu, aby pro daný konkrétní případ zvolili optimální technologii a opravné 
materiály. Správná volba technologie a opravných materiálů ovlivňuje rychlost a 
kvalitu opravy a v neposlední řadě celkové náklady na opravu poškozeného místa. 
 
• Kontroly s využitím videotechniky a vyhodnocením nahraných údajů na PC 
      Vizuální kontroly pásů a měření polohy poškozených míst je časově velmi náročné 
a při délkách dopravníků DPD téměř nerealizovatelné ve vymezené době, kdy je 
dopravník mimo provoz. Základní údaje pro evidenci pásů a jejich spojů a kontrolu 
poškození pásů a spojů lze provádět s využitím videozáznamu a jeho následným 
vyhodnocením na PC. K tomu slouží speciální program, který každý snímek doprovází 
časovým údajem, ze kterého lze stanovit přesnou vzdálenost od spoje nebo libovolného 
místa, které na páse označíme. Informace získané touto cestou jsou mnohem přesnější a 
dají se bez problémů ukládat do archívu. Při následných kontrolách lze snadno 
vyhodnotit všechny změny, které na dopravním páse nastaly od posledního měření. 
 
• Klasifikace poškozených míst  
      Klasifikace poškozených míst se provádí obvykle podle velikosti poškozeného 
místa a to v případech, kde nehrozí okamžité hrozba havárie DP nebo jeho spoje. 
Každý provozovatel nebo servisní firmy mohou mít vlastní klasifikaci, která je 
přizpůsobena technologickému postupu opravy nebo používaným opravným 
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materiálům. Součástí této klasifikace je také posouzení nebezpečí vzniku havárie na 
dopravníku  nebo hrozby dalšího zvětšování poškozeného místa.  
• Klasifikace stupně opotřebení 
      Prognóza výměn dopravních pásů a měření profilu opotřebení jejich krycích vrstev 
je důležitou součástí diagnostiky DP. Pokud nejsou na pásem pravidelně měřeny 
profily jejich opotřebení a pořizována foto a video dokumentace jejich poškození lze 
doporučit obdobnou klasifikaci stavu pásu jako uvádí následující příklad: 
 

stav    - (1) výborný 
poškození   - DP bez viditelných známek poškození KV nebo bočních hran      
lokální poškození  - ojedinělé, malého rozsahu  
 
stav   -  (2) velmi dobrý 
poškození  - místní, snadno opravitelné bez vlivu na provozní vlastnosti DP  
lokální poškození  - malé poškození krycích vrstev nebo bočních hran, méně než 2  
                                     poškození na 1/m2 pásu 
 
stav   -  (3) dobrý 
poškození  - středního rozsahu, ovlivňující provozní vlastnosti DP, nutná     
                                      oprava   
lokální poškození  - střední závažné poškození krycích vrstev nebo bočních hran,  
                                      méně než 2 poškození na 1/m2 pásu, opravitelné 
 
stav   -  (4) špatný 
poškození  - velkého rozsahu, ohrožující bezpečné provozní vlastnosti DP   
lokální poškození  - závažná poškození krycích vrstev nebo bočních hran, více jak 2  
                                      poškození na 1/m2 pásu, těžko opravitelné 
 
stav   -  (5) vyžadující okamžitou opravu nebo výměnu 
poškození  - znemožňující bezpečný provoz DP  
lokální poškození  - závažná poškození krycích vrstev nebo bočních hran, které  
                                      neumožňují opravu DP   

 
• Měření opotřebení krycích vrstev dopravních pásů 
      Nejpřesnější profil opotřebení krycích vrstev lze získat na řezu dopravním pásem. 
Během provozu lze toto měření provádět pouze v případech, kdy se provádí nové spoje 
na pásech nebo při jeho opravách. Pro systematické sledování opotřebení krycích 
vrstev nebo pro měření jejich profilů opotřebení byly v minulosti používány speciální 
příčné šikmé rýhy. Ze změn jejich hloubky byl odvozen profil opotřebení krycích 
vrstev. Pro ocelokordové dopravní pásy byl vyvinut speciální měřící přístroj, který 
svojí přesností 0,2 mm dostatečně vyhovuje požadavkům na diagnostiku DP.  

 
Charakteristika měřícího přístroje [ 3 ] 
      
      Měřič vzdálenosti je digitální měřicí přístroj k rychlému a přesnému měření 
vzdálenosti měřicí sondy od těles z feromagnetického materiálu. Měření je založeno na 
elektromagnetickém principu. Přístroj se skládá z měřicí sondy (slave) a z vlastní 
vyhodnocovací jednotky (master), která je se sondou propojena radiovým vysíláním. 
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Charakteristickými znaky zařízení jsou vysoká přesnost měření, teplotní stabilita a nízký 
elektrický příkon. Digitální koncepce přístroje s využitím mikroprocesorů umožňuje vyšší 
uživatelský komfort spjatý s možností ukládání naměřených dat včetně informací 
poskytovaných zabudovanými hodinami reálného času a teplotního senzoru. 
 
                                                                        Měřící přístroj na měření opotřebení krycích         
                                                                        vrstev 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Uživatel může během práce v terénu vkládat textové poznámky ke každému měření. 
Údaje až z 1000 měření jsou uložena v měřicím přístroji, mohou být částečně editována a 
zaslána jakémukoliv PC pomocí infračerveného nebo USB portu. 
 
Technické údaje přístroje 
Základní technické parametry přístroje na měření tloušťek: 

 
1) Přístroj je ve standardním provedení určen pro práci v provozních podmínkách 

s teplotami od -5°C do 40°C a prašností obvyklou v povrchových důlních provozech. 
2) Přístroj je dodáván zkalibrovaný pro standardní předměty feromagnetických materiálů. 

Běžné provedení umožňuje volbu mezi dvěma různými typy, náročnější verze mohou 
být připraveny i na volbu mezi více typy. 

3) S ohledem na rozdíly ve vlastnostech předmětů z feromagnetických materiálů 
garantujeme přesnost měření vzdálenosti ± 0,5 mm v základním rozsahu. Zaškolená 
obsluha seznámená s doporučenou metodikou získá možnost uložit do přístroje 
korekci, umožňující dosahovat přesnosti měření ± 0,2 mm. 

4) Údaj o vzdálenosti se zobrazuje na displeji vyhodnocovací jednotky a obsluha ho může 
jednoduchým povelem uložit do jeho paměti včetně krátkého zápisu poznámky o délce 
16 alfanumerických znaků. 

5) Vyhodnocovací zařízení je vybaveno akustickým hlásičem, jehož frekvence je úměrná 
měřené vzdálenosti. Tato funkce umožňuje jednoduché nalezení minima vzdálenosti. 
Povolení a nastavení hlásiče je možné přes menu jednotky. 

6) Jas a kontrast displeje lze nastavit podle okamžitých potřeb obsluhy. 
7) Paměť standardní verze přístroje je schopna uchovat 1000 záznamů. Každý obsahuje 
číslo měření, datum a čas, teplotu, naměřenou hodnotu a poznámku. Záznamy je 
možno prohlížet a poznámky opravovat přímo v jednotce. 

8) Obsluha může nastavit akustické hlášení zmáčknuté klávesy a zápisu nového údaje. 
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9) Nastavení aktuálního data a času vnitřních hodin přístroje se děje pomocí menu. 
Standardní přístroj je navržen tak, aby se časový údaj nedal opravit v záznamech 
měření. 

10) Údaje o teplotě jsou obsluze k dispozici v menu. Tam je rovněž možno volit mezi 
stupnicí Celsius a Fahrenheit. 

11) Pouzdra vyhodnocovací jednotky a sondy jsou vyrobena z odolného plastu a splňují 
ergonomické požadavky na jejich použití. 

12) Vyhodnocovací jednotka má tvar standardního ručního multimetru s rozšířenou 
displejovou částí a plošnou klávesnicí. Rozložení funkčních a editačních kláves 
respektuje jejich běžné rozložení u telefonů GSM. 

13) Měřicí sonda má válcové pouzdro s rozměry odpovídajícími vlastnostem lidské ruky. 
Je zúžena v místě dotyku s místem, od něhož se má určovat vzdálenost. Rozšířený 
uzávěr sondy na druhém konci obsahuje současně oddělení pro baterie. 

14) Napájení obou částí přístroje je s ohledem na provozní použití koncipováno jako 
bateriové. Vyhodnocovací jednotka i sonda používají shodně po dvou bateriích typu 
AA. Zvolená koncepce umožňuje použít s výhodou dobíjecích baterií typu NiMH 
s vysokou kapacitou. 

15) Obě části jsou vybaveny funkcí automatického vypínaní. Dobu do vypnutí přístroje je 
možno nastavit v uživatelském menu. Díky tomuto opatření činí provozní doba 
přístroje při požití doporučených baterií 2 200 mAh alespoň 18 hodin provozu. 

16) Aktuální stav baterií je neustále vyhodnocován a je k dispozici obsluze jako napětí ve 
V na sondě a na vyhodnocovací jednotce. Při poklesu napětí pod určitou mez se přístroj 
automaticky vypne, aby nedošlo k poškození přístroje nebo baterií. 

17) Zaškolená obsluha může v menu upřesnit hodnotu kritického napětí pro vypnutí 
přístroje podle zvoleného typu baterií. Při výměně, resp. dobíjení baterií nedochází ani 
ke ztrátě uložených dat ani k resetování hodin reálného času. 

18) Měřicí sonda je vybavena spouštěcím tlačítkem a diodou LED, která indikuje její 
připravenost k provozu a vysílání údajů směrem k vyhodnocovací jednotce. 

19) Výkon vysílače sondy a citlivost přijímače vyhodnocovací jednotky je ve standardním 
provedení nastavena tak, aby bylo zajištěno spolehlivé spojení do vzdálenosti 10 m 
v běžných provozních podmínkách bez bezprostřední přítomnosti silových agregátů. 

20) Vyhodnocovací jednotka je vybavena dvouřádkovým displejem, plošnou klávesnicí 
s funkčními a alfanumerickými tlačítky a diodami LED, které informují o zapnutí 
přístroje, příjmu dat od sondy i o datovém provozu mezi přístrojem a počítačem PC. 

21) Ve vyhodnocovací jednotce je zabudováno IR zařízení, které umožňuje datové 
propojení se standardním PC. Volitelný propojovací kabel zajišťuje možnost připojení 
k PC přes jeho USB port. 

22) Volitelné parametry sériového provozu mezi vyhodnocovací jednotkou a počítačem PC 
lze nastavit v menu přístroje. 

23) S měřícím přístrojem je ve standardním provedení dodáván software, který umožňuje 
přenos uložených dat z vyhodnocovací jednotky do počítače a ovládání menu jednotky 
z PC. 

24) Program umožňuje export naměřených dat do formátu XLS a CSV pro jejich další 
možné zpracování. 

25) Měřicí přístroj je vybaven automatickou kontrolou svého stavu a automatickým 
zápisem maximálních hodnot provozních teplot. Zaškolená obsluha může získat 
protokol o stavu přístroje pomocí počítačového programu. 
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Měřič vzdálenosti  může sloužit k průběžnému vyhodnocování profilů opotřebení krycích 
vrstev ocelokordových DP, k měření celkové tloušťky pryžotextilních dopravních pásů a 
k měření profilu opotřebení pryžových obložení bubnů používaných na pásových 
dopravnících. Tyto přístroje jsou využívány k diagnostice opotřebení pásů a bubnů na 
dolech v SRN a v České republice, používají se při renovaci krycích vrstev 
ocelokordových pásů a pro kontrolu ocelokordových pásů u jejich výrobců. 
 

• Stárnutí krycích vrstev a změny jejich tvrdosti 
      V případě, že je dopravní pás po velmi dlouhou dobu vystaven působení ozonu, 
sluneční záření a chemickým vlivům, nemusí být pro jeho životnost limitujícím 
faktorem opotřebení jeho pryžových vrstev. Pryžové krycí postupně ztrácí své 
fyzikálně-mechanické vlastnosti a navenek se tato skutečnost projevuje hlavně jejich 
tvrdnutím a následně vznikem trhlin, jejichž orientace odpovídá místnímu napětí 
v pryži při periodických ohybech pásu. Nejčastěji lze výskyt těchto trhlin zaznamenat 
na hadicových dopravních pásech, protože periodické sbalování a rozbalování pásu do 
hadice přináší mnohem vyšší namáhaní pryžových krycích vrstev než u normálních 
pásových dopravníků. Pravidelné kontroly pásů zaměřené na změny jejich fyzikálně-
mechanických vlastností jsou velmi důležité hlavně u speciálních pásů jako jsou 
například oleji odolné pásy. Speciální pryžové krycí vrstvy mívají obvykle horší 
pevnost a tažnost a rychleji stárnou oproti pryžím na pásech pro všeobecné použití. 
 
• Analýza údajů získaných z evidence dopravních pásů a z měření jejich opotřebení  
      Analýza údajů zaměřená na životnost dopravních pásů DPD a na velkostrojích 
vychází z dlouholetého sledování výměn dopravních pásů a z průběžných měření 
profilů opotřebení jejich pryžových krycích vrstev. Výsledky sledování a měření lze 
nejlépe vyhodnotit, pokud pro konkrétní typy dopravních pásů a dané provozní 
podmínky zaneseme do grafu životnosti.  
      V grafu je životnost dopravních pásů vyjadřována v provozních hodinách 
v závislosti na délkách dopravníků a pro lepší pochopení výsledků měření a sledování 
je přímkami v grafu znázorňována oblast s odpovídající rychlostí opotřebení krycích 
vrstev W v mm na 100 000 cyklů. 
      Toto metodou byly například dlouhodobě hodnoceny životnosti dopravních pásů na 
závodě Čs. Armáda do roku 1990  ( viz příloha č.2 ). Z grafu je zřejmé, že životnost 
pásů neroste lineárně s délkou dopravníků a že existují relativně velké rozdíly mezi 
jednotlivými dopravníky. Bližším rozborem provozních podmínek se prokázalo, že 
lepší nebo horší výsledky na jednotlivých dopravnících souvisí s negativními vlivy, 
které na daném dopravníku na pásy působí. 
      Z grafu lze pak odvodit, jak by bylo možné životnost dopravních pásů zvýšit 
v případě, že budou negativní vlivy odstraněny a jaké by tato opatření měla 
ekonomický efekt. Naopak lze vyjádřit ztráty, které vznikají provozovateli v důsledku 
konkrétních negativních vlivů na dopravní pásy. 
      Měřením opotřebení krycích vrstev lze stanovit rychlost opotřebení W a z grafu pak 
velmi přesně stanovit prognózu výměn sledovaných dopravních pásů. 
      Dlouhodobý sběr údajů o výměnách dopravních pásů a jejich aktuální měření tvoří 
objektivní základ pro vypracování norem životností dopravních pásů v daných 
provozních podmínkách. 
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      5  Měření v IN-SITU 
 
      Jako příklad konkrétních měření v in-situ lze uvést následující výsledky měření, na 
kterých jsem se jako zaměstnanec VVV MOST spol. s r.o. v rámci bakalářské praxe 
osobně podílel nejen pří měření, ale také při zpracování a vyhodnocování naměřených 
údajů. 
 
Hadicové dopravníky provozované ve firmě MONDI Štětí, a.s. – doprava štěpky. 
      Na tomto dopravníku jsou prováděny opakované kontroly zaměřené na opotřebení 
pásu, stárnutí jeho pryžových krycích vrstev ( měření tvrdosti, dokumentace vzniku trhlin ) 
a na poškozování bočních okrajů.  
 
Vizuální kontrola pásu 
      Vizuální kontrola stávajícího dopravního pásu byla v říjnu 2008 zaměřena na případný 
výskyt mikrotrhlin a poškozování bočních pryžových okrajů, tj. na vady, které si vynutily 
výměnu pásů v roce 2004 . 
      Na hodnoceném dopravním páse nebylo nalezeno žádné podstatné poškození kostry a 
pryžových krycích vrstev, ani poškození jejich spojů. Na okraji pásu se vyskytují  trhliny a 
místy jsou utržené boční okraje, ( viz. příloha č.5, obr. 1 až 4 ). Trhliny se vyskytují 
nepravidelně a poškození bočních okrajů vzniká nejčastěji v místech, kde je hrana pásu 
tlačena do mezery mezi válečky. Na některých místech se objevují na bočních okrajích 
pásu podélné trhliny, které mohou mít za následek v příštích letech postupné odtrhávání 
pryžových bočních okrajů. 
      Závěr: Na hodnoceném páse nebyla zjištěna místa vykazující mechanické poškození 
kostry a krycích vrstev. Dopravní pás nevykazuje nerovnoměrné opotřebení pryžových 
krycích vrstev, rýhy, záseky ani jiná poškození krycích vrstev. Spoje pásu jsou bez dutin a 
separací krycích vrstev, žádná spoj se neotvírá. Na bočních okrajích pásu se objevují 
drobné podélné a příčné trhliny, které mají za následek postupné odtrhávání pryžových 
bočních okrajů. 
 
Životnost dopravního pásu 
      Dopravní pás byl nasazen na hodnocený dopravník v říjnu 2004 a používán je  
cca 33 000 provozních hodin. 
      Pás 716 Kamyr - 800 m - rychlost 2,9 m/s - vykonal 436 000 cyklů. Náhodně naměřený 
profil pásu  má hodnoty celkové tloušťky pásu v rozmezí od 11,5 mm do 12,7 mm ( pouze 
na kraji pásu bylo naměřeno 11,2 mm ). Tento rozptyl naměřených hodnot odpovídá 
měření na novém páse a měření, které bylo provedeno v lednu 2006.  
      Závěr: Opotřebení pásu Kamyr je zcela zanedbatelné, menší než 10 %.  
 
Tvrdost krycích vrstev dopravních pásů 
      Měření tvrdosti pryžových krycích vrstev se uskutečnilo v lednu 2006 i v říjnu 2007 při 
teplotách kolem 0 ° C a v roce 2008 byla teplota 10 ° C.  ( viz příloha 7 ) 
      Horní krycí vrstva  pásu měla ve střední části tvrdost 53 - 57 Sh a na krajích  66 – 68 
Sh. Ze srovnání s předchozími lety lze konstatovat malé zvýšení tvrdosti pryže na obou 
okrajích pásu. Dolní krycí vrstva pásu měla  tvrdost 73 – 78 Sh. Z naměřených hodnot 
vyplývá, že dochází ke změnám tvrdosti pryže v čase ( stárnutím pryže ). Oproti novému 
pásu se zvýšila tvrdost téměř o 10 Sh a v budoucnu lze předpokládat vznik trhlin a dopad 
na ohebnost a celkové chování pásu. 
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      Závěr: Ukazuje se, že v posledním sledovaném období došlo k podstatné změně 
tvrdosti dolní krycí vrstvy a v budoucnu lze předpokládat vznik trhlin a dopad na ohebnost 
a celkové chování pásu. 
 
Hadicový dopravník provozovaný v ELE Mělník – expertiza pro Koch holding, a.s.  
Na tomto dopravnících jsou prováděny opakované kontroly zaměřené na opotřebení pásů, 
stárnutí jeho pryžových krycích vrstev ( měření tvrdosti a dokumentace vzniku trhlin ) a na 
kvalitu spojů. 
 
Vizuální kontrola pásu 
      Byla provedena vizuální kontrola dopravního pásu a pořízena foto dokumentace (viz 
přílohy č.8 ). 
      Na hodnoceném dopravním páse nebylo nalezeno žádné závažné poškození kostry, 
pryžových krycích vrstev ani bočních okrajů. Menší nedostatky byly zjištěny ve spojích 
pásů ( viz příloha 8 obr. č.2. ). Jedná se hlavně o utržené okraje spojů, menší separace 
krycích vrstev a popraskané zakončení spojů. S ohledem na okamžitou  polohu pásu při 
prohlídce nebylo možno zdokumentovat  poškození všech spojů. Na pryžových krycích 
vrstvách pásu je po celé délce patrná síť hlubokých a dlouhých trhlin, která je velmi 
výrazná na vnějším, více napínaném, povrchu sbaleného pásu ( viz příloha 8 obr. č.1. ). 
Lze předpokládat, že vznik popsaných trhlin souvisí s chemickou agresivitou 
přepravovaného materiálu, případně látek, které vznikají po reakci přepravovaného 
materiálu s vodou. Dále se na vzniku trhlin podílí stárnutí pryže a zhoršení elastických 
vlastností pryže a zvýšení její tvrdosti při nízkých teplotách. 
      Na fotografiích, které tvoří přílohu č.8, je pomocí ocelového metru dokázána změna 
hustoty a orientace trhlin v závislosti na vzdálenosti od kraje pásu. Z fotografie a z analýzy 
orientace a hustoty trhlin je zřejmá závislost na tom, kde pás dosedá na válečky.  
      Na bočním pryžovém okraji  pásu se vyskytují ve  velmi malé vzdálenosti od sebe 
trhliny, které ve spojích mohou přecházet do velkého poškození bočního okraje nebo  do 
separace krycích vrstev. Tento mechanismus poškození bočních okrajů vzniká nejčastěji 
v místech, kde je hrana pásu tlačena do mezery mezi válečky.   
      Závěr : S výjimkou  spojů nebyla na hodnoceném páse nalezena místa vykazující 
výrazné mechanické poškození kostry, pryžových krycích vrstev  nebo bočních okrajů. 
Dopravní pás nevykazuje nerovnoměrné opotřebení pryžových krycích vrstev, rýhy, 
záseky ani jiná drobná poškození krycích vrstev.  Spoje pásů vykazují poškození bočního 
okraje a malé separace textilních vložek. 
      Doporučuji po podrobné prohlídce zvolit nejvhodnější technologii oprav ( nová spoj, 
oprava za tepla, oprava za studena ). 
 
Životnost dopravního pásu 
      Dopravní pás je v provozu od podzimu roku 1999. Lze předpokládat, že dosáhl na 
konci roku 2008 hranice 34 000 provozních hodin. Při délce 4 050 m a rychlosti 2,6 m / 
s vykonal  78 000 cyklů. Je to relativně velmi malý počet cyklů a opotřebení pryžových 
krycích vrstev způsobené dopadem a přepravou materiálu by nemělo být větší než 1,5 až 2 
mm na každé straně pásu. Bez poškození pásu  nelze měřit profil  opotřebení jeho 
pryžových krycích vrstev. Toto měření lze provést  pokud by došlo k například k výměně 
spoje nebo zkracování pásu. 
      Původní tloušťka pásu  BRIDGESTOE  NF 1250/5, 5+2 mm by měla být 16 až 16,5 
mm. Současná tloušťka pásu je 13,2 až 13,9 mm. ( viz příloha 6  ).   Lze tedy odhadovat, 
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že vzhledem k relativně rovnoměrné tloušťce pásu není žádná krycí vrstva opotřebená více 
než z 50%. Předpokládaná životnost hodnoceného dopravního pásu vzhledem k opotřebení 
krycích vrstev  je s ohledem na vývoj v letech 2005 až 2008 dalších cca 25 000 provozních 
hodin, tj. cca dalších 6 let. 
 
Profil tvrdosti horní a dolní pryžové krycí vrstvy. 
      Za normálních podmínek by měla být tvrdost obou pryžových krycích vrstev stejná a to 
60 až 65 Sh. ( viz příloha 6  ). Měřením bylo prokázáno, že horní pryžová krycí vrstva, 
která je v kontaktu s chemicky agresivními popelovinami relativně rychle stárne a ve 
středu pásu již dosahuje hodnot 81 Sh. oproti 75 Sh. z roku 2005. Na dolní krycí vrstvě to 
je 72 Sh. oproti 65 sh. z roku 2005. Nejedná se zatím o kritické hodnoty, ale další 
zvyšování tvrdosti pryže může mít za následek ztrátu pružnosti a zrychlené opotřebení, 
praskání povrchu až vylamování částeček pryže a to zejména při velmi nízkých teplotách, 
kdy se tvrdost pryže zvětšuje.  
      Závěr: Současná kontrola umožnila porovnat aktuální stav se stavem z konce roku 
2005. Z hlediska opotřebení pryžových krycích vrstev je reálná životnost dalších 25 000 
provozních hodin tj. cca 6 let. Dolní krycí vrstva je velmi popraskaná, ale stav se podstatně 
s časem nezhoršuje. Proto doporučuji provádět kontrolu hodnoceného pásu 1x ročně a 
zaměřit se na sledování a vyhodnocování změn hustoty a hloubky trhlin,  opotřebení a 
tvrdosti krycích vrstev. 
 
 
      6  Závěr 
 

Práce definuje základní požadavky provozovatelů technologických celků s DPD 
kladené na údržbu DP a jejich spojů. Navrhovaný systém údržby musí zaručit vysokou 
životnost DP  z hlediska opotřebení jejich pryžových krycích vrstev, vysokou odolnost DP 
proti poškození nosné kostry a vysokou životnost spojů DP.  Analýza současného stavu 
klade důraz na optimální volby typu a provedení DP  na základě provozních zkušeností a 
poznatků  získaných vyhodnocováním  všech negativních vlivů na životnost a spolehlivost 
DP v konkrétních provozních podmínkách provozovatele DPD.  

Na dolech s DPD je údržba prováděna vlastními zaměstnanci nebo zaměstnanci 
dceřiných společností a externí firmy nejsou prakticky využívány. Organizace údržby na 
obdobných dolech v zahraničí naopak využívá služeb externích firem. Technologie údržby 
je dlouhodobě zaměřena na vulkanizaci za tepla a za studena se provádí jen  menší opravy. 
            Návrh řešení systému údržby DP vychází z předpokladu, že v konkrétních 
provozních  podmínkách  chceme, aby celkové náklady na nákup, provoz a údržbu DP 
byly minimální. Ekonomický rozbor popisuje jednotlivé nákladové položky a pro  systémy 
údržby jsou zvažované ztráty v důsledku prostojů technologických celků. 

Na základě  analýzy  systémů údržby je pro DPD na povrchových dolech  
doporučen systém údržby podle skutečného stavu zařízení. V práci je dále zdůrazněn 
význam zavedení systému evidence dopravních pásů a spojů, zavedení diagnostických 
metod poškozeni dopravních pásů a diagnostiky opotřebení krycích vrstev.  

V závěru jsou popsány  výsledky diagnostiky pásů v provozních podmínkách na 
konkrétních příkladech. Jsou zde výsledky vizuálních kontrol doloženy foto dokumentací 
poškozených a opotřebených DP, jsou zde uvedeny grafy tvrdosti pryže, které dokládají 
stárnutí DP a jsou zde profily opotřebení DP, ze kterých lze odvodit prognózy výměn DP.  
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